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Česko-lichtenštejnská komise historiků  
ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
a Národním památkovým ústavem, správou zámku v Lednici 
 
Uskutečněno v rámci semináře „Fenomén Lichtenštejn“ na Historickém ústavu FF MU Brno 
 
Organizace: prof. Tomáš Knoz, ing. Ivana Holásková, Marek Zítek, Daniel Lyčka 
 
 
Břeclav 
Někdejší žerotínské panství s renesančním žerotínským zámkem získané Lichtenštejny koupí 
z pobělohorských konfiskací. Později správní centrum panství Břeclav – Bernardsthal. 
 
Ladná 
Sídlo někdejší lichtenštejnské keramické manufaktury. 
Kostel sv. archanděla Michaela v Perné byl vybudován roku 1901 z materiálu vyrobeného 
v manufaktuře na základě projektu knížecího architekta Karla Weinbrennera. 
 
Valtice 
Zámek ve Valticích hlavní rezidencí lichtenštejnské primogenitury a správním centrm 
lichtenštejnských statků v rakouských zemích. 
 
Kolonáda na Rajstně   
Komemorativní kolonáda postavená architektem Josefem Hardtmuthem pro knížete Aloise I. 
a posléze Jana I. Josefa z Lichtenštejna. 
 
Dianin chrám (Randevous)  
Jeden z významných saletů v Lednicko-valtickém areálu. Klasicistní zámeček nechal v roce 
1812 postavit Jan I. Josef z Lichtenštejna. Autorem návrhu byl Josef Hardtmuth, stavbu 
provedl architekt Josef Kornhäusel. 
 
Sv. Hubert 
Pseudogotická komemorativní architektura v podobě středověkého chrámu. Postaven roku 
1955 architektem Jiřím Wingelmüllerem pro knížete Aloise II. z Lichtenštejna. 
 
Tři grácie 
Klasicistní salet postavený architektem Janem Karlem Engelem a pojmenovaný podle sousoší 
tří řeckých bohyní – Athény, Artemis a Afrodity. 
 
Hraniční zámeček 
Zámeček se rozkládá po obou stranách historické rakousko-moravské hranice a symbolizuje 
sepětí Lichtenštejnů s oběma zeměmi. Vybudován stavitelem Karlem Schlepsem v letech 
1817-1827 pro knížete Jana Josefa z Lichtenštejna.   
 
Rybniční zámeček 



Zámeček vybudovaný v letech 1814-1815 architektem Josefem Kornhäuselem pro knížete 
Jana I. Josefa z Lichtenštejna.  
 

Nový dvůr 
Empírová stavba hospodářských budov v Lednicko-valtickém areálu zbudovaná v letech 
1809-1810 podle projektu Josefa Hardtmutha. 
 
Zámek a park Lednice 
Valtice získali Lichtenštejnové na sklonku 14. století a s malou přetržkou byli až do roku 
1945 hlavním sídlem jejich primogenitury na Moravě. Původní renesanční zámek byl 
několikrát přestavován, naposledy v polovině 19. století pro knížete Aloise II. z Lichtenštejna 
na základě návrhu architekta Jiřího Wingelmüllera.  
 
Janův hrad 
Umělá romantická zřícenina vybudovaná na v letech 1901-1808 architektem Josefem 
Hardtmuthem pro knížete Jana I. Josefa z Lichtenštejna jako připomenutí stejnojměnného 
středověkého příslušníka rodu.  
 
Lovecký zámeček 
Klasicistní zámeček stojí při cestě z Lednice k Janohradu a do Kančí obory asi 2 km 
východně od Lednice. Byl postaven v letech 1805-1806 podle návrhu Josefa Hardtmutha. 


